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Chicagon liepeillä USAssa sijaitsee esikau-
punki Oak Brook, jossa on Lions-järjestön 
päämaja. N. 270 henkilöä palvelee siellä 11 
kielellä (mm. suomeksi) 211 maassa tai itse-
hallintoalueella toimivaa maailman 47 000 
lionsklubia ja 1,4 miljoonaa lionia.

Talon pohjakerroksessa on näyttelytyö-
huone, jossa Lions-järjestön perustaja Chi-
cagolainen vakuutusmeklari Melvin Jones 
organisoi ja hoiti Lions-klubien toimintaa 
järjestön alkuvuosina. Se on varmaan ollut 
1920-luvulla moderni. Sieltä löytyy kirjoitus-
pöytä ja arkistokaappi. Pöydällä ovat muis-
tiinpanovälineet ja Chicago Business Circlen 
säännöt. Lähettyviltä löytyy myös tilikirjoja, 
joihin Melvin hyvin huolellisesti ja rehelli-
sesti kirjasi kaikki tulot ja menot.

Tällaisesta työpisteestä rakennettiin maa-
ilman suurin palveluklubi-järjestö. Tärkeim-
mät välineet olivat ajatus ja ahkeruus. Työ 
tuotti tuloksen.

Melvin Jones oli menestyvä liikemies, joka 
verkostoitui muiden yrittäjien kanssa Cicago 
Business Circle nimisessä klubissa. Hän näki 
jäsenkunnan vaurauden ja elämän hyvän puo-
len, ja niin hän tuli ajatelleeksi, että se oli juuri 
ympäristö, joka voisi antaa tukea vaikeuksissa 
oleville. Hän suunnitteli tulevan ohjelman, 
jossa pyyteetön palvelu olisi tavoittelemisen 
arvoinen ja osa liikemiesklubin toimintaa. 
Hänen haasteensa liikemiestovereilleen oli

”Et pääse kovinkaan pitkälle, ennen kuin alat 
tehdä jotakin jonkun muun hyväksi.”

Vuonna 1917 hän otti yhteyttä muualla 
Yhdysvalloissa toimiviin vastaaviin ryhmiin 
yhteisen järjestön perustamiseksi.  Perusta-
miskokous pidettiin 7.6.1917 Chicagossa. 
Uusi järjestö valitsi nimekseen erään mukaan 
kutsutun ryhmän nimen: Association of  
Lions Clubs (lionsklubien järjestö). Samana 
vuonna hyväksyttiin järjestön peruskirja, 
säännöt, tavoitteet ja eettiset säännöt.

”Luoda ja ylläpitää yhteisymmärryksen henkeä 
maailman kaikkien kansojen kesken humanitaa-
risten tarpeiden täyttämiseksi järjestämällä vapaa-
ehtoispalveluja paikallisesti ja tekemällä kansainvä-
listä yhteistyötä”.

Lions-järjestö on puoli vuotta vanhempi 
kuin itsenäinen Suomi. Molemmat syntyivät 
ensimmäisen maailmansodan melskeissä. 
1917 Yhdysvallat liittyi sotaan ja lionit ottivat 
jo tuolloin tavoitteekseen rauhan ja yhteis-
ymmärryksen rakentamisen.

1920: kansainvälistyminen
Lionien laajeneminen maailmalle alkoi 1920, 
kun ensimmäinen klubi Kanadan Windsoriin 
syntyi. Siihen aikaan lionit toimivat 23 Yh-
dysvaltain osavaltiossa ja jäseniä oli yhteensä 
6 400.

Meksiko seurasi vuonna 1927. 1950- ja 
1960-luvulla kansainvälinen kasvu nopeutui, 
kun uusia klubeja perustettiin Eurooppaan, 
Aasiaan ja Afrikkaan.

1925: sokeuden poistaminen 
Kuurosokea Helen Keller puhui Lions Clubs 

Internationalin vuosikokouksessa 1925 ja 
haastoi lionit ryhtymään ”sokeuden rita-
reiksi ristiretkelle pimeyttä vastaan”. Näön 
suojelusta tuli leijonien ykkösohjelma, jossa 
on syntynyt valkoinen keppi, lukuisia opas-
koirakouluja, miljoonia kaihileikkauksia, jo-
kisokeuden hävittäminen ja satoja miljoonia 
näönsuojeluun kehitysmaissa.

Leijonia oli tuohon aikaan kahdessa maas- 
sa 50 000.

1945: YK:n peruskirjaa 
laatimassa
Lions Clubs International oli yksi ensimmäi-
sistä vapaaehtoisjärjestöistä, joka kutsuttiin 
mukaan avustamaan YK:n perusasiakirjan 
laatimisessa. Lionit auttoivat laatimaan teks-
tin, joka koski peruskirjan kohtaa vapaaeh-
toisjärjestöistä ja he osallistuivat myös YK:n 
humanitaarisen mission laatimiseen. 

Tunnustuksena Lions Clubs Internatio-
nalin osallistumiselle YK:n mission laati-
misessa, YK myönsi vuonna 1947 LCI:lle 
konsultin statuksen YK:n talous- ja sosiaali-
neuvostossa ja siitä lähtien olemme tukeneet 
YKn työtä.

Lionsklubeja oli 17 maassa ja jäseniä 
280 000.

1957: Nuoriso-ohjelmien 
käynnistäminen
1950-luvun loppupuolella perustimme Leo-
ohjelman, jotta maailman nuoret saisivat ti-
laisuuden henkilökohtaiseen kehitykseen va-

paaehtoistyön avulla. Leoja on noin 144 000 
ja leoklubeja 5 700 yli 140 eri maassa. LC Es-
poo/Keskuksella on Leo-klubi LC Espoo/
Downtown. 

Näkyvimmät nuorisoprojektimme ovat 
nuorisovaihto ja ”Elämisen taitoja nuorille” 
ohjelma kouluissa.

1957 lionsklubeja oli 68 maassa ja jäseniä 
566 000.

1968: Kansainvälinen lionien 
hyväntekeväisyyssäätiö
Säätiön tehtävä on nostaa järjestön avustus-
kyky maailmanlaajuisten ongelmien ratkaise-
miseen. Tulokset ovat hämmästyttäviä, satoja 
silmäsairaaloita (mm. suomalaisilla Ecuado-
rissa ja Sri Lankassa), 500 milj. lääkitystä tra-
kooman hoitoon, 60 milj. hoitokertaa jokiso-
keuteen, Lions Quest nuoriso-ohjelma, Ke-
hitysvammaisten Olympialaisten tuki, tuh- 

karokon hävitysohjelma jne. Työ jatkuu ja 
sen vaikutus kasvaa.

Lionsklubeja oli 123 maassa ja jäseniä 
870 000.

1990: Näönsuojelukeräysten 
käynnistäminen
SightFirst-ohjelman kautta lionit palauttavat 
näön ja ehkäisevät sokeutumista maailman-
laajuisesti. SightFirst perustettiin vuonna 
1990. Siitä lähtien lionit ovat keränneet yli 
346 miljoonaa dollaria tätä ohjelmaa varten. 
SightFirst keskittyy sokeuden keskeisiin syi-
hin: kaihiin, trakoomaan, jokisokeuteen, lap-
suusiän sokeuteen, diabeettiseen retinopati-
aan ja glaukoomaan.

Lionsklubeja oli 170 maassa ja jäseniä  
1 370 000.

2017: Luotettava ja tehokas 
hyväntekijä
100-vuotisjuhlansa kunniaksi Lions-järjestö 
on sitoutunut auttamaan 100 miljoonaa ih-
mistä maailmassa. Autettuja on jo nyt 143 
miljoonaa. Avun kohteina ovat näönsuojelu, 
nälän poistaminen, nuorisotyö ja ympäristön 
suojelu.

Lions-järjestön varainkeruu perustuu lio-
nien omaan, vapaaehtoiseen työhön. Järjes-
tön hallintokulut rahoitetaan sen jäsenten 
maksamilla jäsenmaksuilla. Lions-järjestö tai 
sen jäsenet eivät saa keräyksestä mitään palk-
kioita. 

Vuonna 2007 haastatellut (Financial Ti-
mes) 445 yritystä valitsivat Lions-järjestön 
parhaaksi yhteistyökumppanikseen. Se oli 
luotettavin (täydet pisteet), osasi soveltaa 
projektejaan paikallisissa olosuhteissa, ym-
märsi tukijoidensa tarpeet ja onnistui myös 
viestinnässä.

Vuonna 2015 amerikkalainen hyvänte-
keväisyysjärjestöjä arvioiva tutkimuslai-
tos ”Charity Navigator” antoi neljäntenä 
vuotena peräkkäin täyden 4-tähden arvion 
Lions-järjestöstä. Arvioon vaikuttavat ”hyvä 
hallinto ja parhaat käytännöt, jolla minimoi-
daan mahdollisuus epäeettisiin aktiviteet-
teihin sekä taloudellisesti vastuuntuntoinen 
järjestön päämäärien toteuttaminen”.

Vain 8 % järjestöistä saavuttaa maksimi-
pisteet neljänä perättäisenä vuonna. 

Harri Ala-Kulju

”ET PÄÄSE KOVINKAAN PITKÄLLE, ENNEN KUIN
ALAT TEHDÄ JOTAKIN JONKUN MUUN HYVÄKSI.”

Lions-toiminta täyttää 100 vuotta 7.6.2017

Chicagon 1. lionsklubin perustajat 1917. Keskellä Melvin Jones.

Lions-järjestön 
100-vuotisjuhlan 

kunniaksi lyöty 
yhden dollarin 

juhlaraha. 
Kolikossa on 

kuvattu järjestön 
perustajan Melvin 

Jonesin kasvot.
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Palveleva Leijona

Kädessäsi on tämän keväinen Lions 
Club Espoo/ Keskuksen lehti ”Palve-
leva Leijona”, järjestyksessään 24. Ke-

väällä 1991 se julkaistiin ensimmäisen ker-
ran. Silloin lehden ensisijaisena tavoitteena 
oli saada rahoitusta omalle minigolf-radalle, 
jonka olimme päättäneet rakentaa. Sittem-
min lehdestä on tullut myös oiva tapa viestiä 
omalle alueelle monipuolisesta toiminnas-
tamme ja avustuskohteista.

Lions-järjestömme tunnus on ”Me pal-
velemme – We serve”. Järjestö täyttää tänä 
vuonna 100 vuotta. Arvojen pitää olla koh-
dallaan, jotta se jaksaa vuosikymmenestä toi-
seen kiinnostaa palveluhenkisiä miehiä ja nai-
sia toimimaan järjestön hengen mukaisesti.

Lions- toiminnan arvot ovat: Palvelu-
henki, talkoohenki, luotettavuus, paikal-
lisuus, ihmisläheisyys ja kansainvälisyys. 
Palvelua teemme talkoohengessä. Klubien 
palvelu- ja avustustoiminta keskittyy pää-
sääntöisesti oman alueen hyväksi. Espoon 
keskuksen alueen kouluille jaamme keväisin 
stipendejä lukion, ala-  ja yläasteen päät-
tävien luokkien menestyneille oppilaille. 
Päättäviä luokkia kertyy vuosittain lähes 60. 
Nuoriso on muutenkin keskeisesti mukana 
avustustoiminnassamme. Olemme useana 
vuonna jakaneet neljännen luokan oppilaille 
opasvihkosia netin turvallisesta käytöstä. 
Valtakunnallisestikin jaettava vihkonen oli 
aikanaan klubimme jäsenen ideoima.

Nuoria palvelee myös opettajille ja nuor-
ten kasvattajille suunnattu ”Lions Quest”-
koulutus. Koulutuksen keskeiset teemat pai-
nottuvat lasten ja nuorten itseluottamuksen, 
tunne-, vuorovaikutus- ja päätöksentekotai-
tojen sekä hyvinvointiosaamisen vahvista-
miseen. Sitä työtä tehdään kouluissa ja myös 
esimerkiksi urheiluseuroissa.

Kuulumme kansainväliseen palveluklu-
bien järjestöön ja osallistumme myös sen 
osoittamaan palvelutyöhön. Pyrimme vaali-
maan kansainvälistä yhteistyötä järjestömme 
puitteissa ja avaamaan suomalaisia palvelu-
kohteita apua tarvitsevissa maissa. Näön-
suojelu ja tarpeettoman sokeuden estäminen 
on ollut lioneitten yksi suuri yhteinen kan-
sanvälinen ponnistelu. 

Olemme liittyneet lionsjärjestöön, koska 
olemme palveluhaluisia ja auttavaisia erityi-
sesti yhteiskuntamme vähäosaisia kohtaan. 
Me haluamme myös vaikuttaa yhteiskun-
nassa turvaamalla nuorisolle paremman tu-
levaisuuden. Kotiseutumme lisäksi olemme 
valmiita osallistumaan projekteihin jotka 
kohdistuvat kotimaahamme ja myös sen ul-
kopuolelle.

Järjestimme klubimme kanssa Auta 
lasta auta perhettä –aktiviteetin 12. mar-
raskuuta. Tämä oli meille ensimmäinen 
kerta ja järjestelyt jännittivät. Onneksi 
saimme yhteistyökumppaniksi Olarin 
diakoniatyön, joka hoiti avun perille 
keräyksemme jälkeen. Aktiviteetti jär-
jestettiin Olarin Prismassa, joka tarjosi 
hyvät puitteet keräyksen järjestämiselle. 
Suurin osa klubimme jäsenistä oli käy-
nyt myös auttamassa muita klubeja vas-
taavissa tapahtumissa, mikä helpotti ke-
räyksen järjestämistä.

Itse keräys sujui hyvin. Keräyksen 

Leo Club Espoo / Downtown osallistui 
lauantaina 11.2.2017 Espoon Tapiolassa 
järjestettävään Talvirieha-tapahtumaan. 
Järjestimme kauppakeskus Ainoan leik-
kipaikassa pipojen tuunauspisteen, jossa 
lapset pääsivät halutessaan tuunaamaan 
piponsa erilaisilla koristeilla. Pipopajalla 
kävi päivän mittaan tasaisesti lapsia ja 
he laittoivat omaan pipoonsa jos jon-
kinlaisia kuviota joko liimaamalla tai 
neulomalla. Samalla kun Downtownin 
leot auttoivat lapsia välineiden ja koris-
teiden kanssa, niin saimme palautettua 
mieliimme myös omat askartelutai-
tomme. Moni meistä oli nimittäin as-
karrellut edellisen kerran peruskoulun 
aikana, joten oli korkea aika palautella 
mieliin opittuja taitoja! Aktiviteetti oli 
helppo toteuttaa; tarvitsimme ainoas-
taan askarteluvälineet sekä pisteen jossa 
pidimme pajaa tapahtuman ajan. Suosit-
telemmekin klubeja osallistumaan paik-

ideana on ostaa kaupasta ylimääräinen 
tuote ja lahjoittaa se meidän kautta 
eteenpäin. Tämä konkreettinen tapa 
auttaa sai ihmisiä liikkeelle ja pöytämme 
täyttyivät tavaroista. Näin joulun alla 
saimme paljon suklaakalentereita ja 
leluja, jotka ovat pientä luksusta vähä-
varaisen arkeen. Myös pipot ja hanskat 
lämmittävät talvipakkasilla. 

Markus Kuosmanen
Presidentti 

Leo Club Espoo / Downtown

kakuntansa vuosittaisiin yleisötapahtu-
miin ja suunnittelemaan oma aktiviteet-
tipiste, jossa voi toteuttaa omanlaisensa 
aktiviteetin lasten ja aikuisten iloksi. 
Luovuudella ei ole rajoja!

 
Teemu Laitinen

Leo Club Espoo / Downtown

Auta lasta auta perhettä

Talvirieha

 Me autamme aktiivisella talkootyöllä joko 
omin käsin tai keräämällä varoja aktivitee-
teilla lähimmäistemme auttamiseksi. Talkoo-
työ lähentää myös tekijöitä toisiinsa. Jokai-
sella klubilaisella on mahdollisuus vuorollaan 
olla myös joukkonsa johtajana. Klubin virat 
ovat toimintakauden (heinäkuun alusta seu-
raavan kesäkuun loppuun) mittaisia. Vähänpä 
on yhteisöjä, joissa jäsenet pääsevät vuorol-
laan käyttämään ylintä valtaa. Kenenkään ei 
tarvitse kylmiltään ryhtyä tehtäviin. Opas-
tusta ja koulutusta tarjotaan sitä tarvitseville, 
kun siirrytään kohti vaativampia tehtäviä.

Leijoniin on totuttu luottamaan. Joku 
vuosi sitten Financial Times-lehti vertaili hy-
väntekeväisyysjärjestöjä toisiinsa.  Siinä ver-
tailussa Lions-järjestö sai parhaat arvosanat.

 Palvelemme ensisijaisesti kotiseutuamme, 
sen ihmisiä ja yhteisöjä. Panostamme myös 
ympäristömme viihtyisyyteen. Näkyvä esi-
merkki ympäristön viihtyvyystekijästä on 
Kirkkojärvellä oleva minigolf-ratamme. 
Se on paikallisille oiva rentoutumispaikka 
mukavan pelin parissa kauniilla kesäsäällä. 
Keväiset perhelystit kokoavat lähiseudun 
lapsiperheitä mukavan tekemisen pariin tou-
kokuun alun viikonloppuna.

Muutamana vuonna olemme onnistu-
neesti työllistäneet radallamme nuoria kesä-
töihin kaupungin kesäsetelin turvin.  Rata-
kioskin pyörittäminen tai ruohonleikkaus on 
oivallista harjoitusta nuorten työuran alussa.

Haluamme palvelutyössämme olla lä-
hellä ihmisiä ja kohteitamme. Myös toisin 
päin: Emme pysty hoitamaan näitä avus-
tustehtäviä ilman yleisön ja lähiseudun 
yritysten apua. Yleisö on antanut tukensa 
meille pelaamalla kesäisin radallamme, käy-
mällä perhelysteissämme tai osallistumalla 
lipaskeräyksiin. Yritykset ovat tukeneet toi-
mintaamme varaamalla mainostilaa lehdes-
tämme.

Klubimme puolesta haluan kiittää alueen 
asukkaita ja yhteistyöyrityksiä toimintamme 
tukemisesta. 

Martti 
Miettinen

Klubin 
presidentti 
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Täällä saavat eläimet tallustella kaikessa rauhassa ja 
vielä ihastuttavan monet vapaina lasten sekä eläinys-
täviensä parissa. Rehndahlissa eläimet asuvat ympäri 
vuoden ja toivomme asiakkaiden huomioivan, että 
tämä on eläinten koti ja eläimillä on täällä etuajo-
oikeus.

KIERTÄVÄ ELÄINPIHA
Jos ette pääse meille, me voimme tulla teille! Osa 
Rehndahlin eläimistä matkustaa mielellään. Voit ti-
lata haluamasi eläimet paikanpäälle esim. päiväkotiin, 
kouluun, vanhainkotiin, synttäreille, tapahtumiin tai 
juhliin.

Meillä falabellat kirmailevat ja tem ppuilevat tar-
hoissaan, possut tonkivat maata kilpaa, kilit tekevät 
huikeita benjiloikkia kalliolla, kissat, koirat, marsut, 
tiput ja kaikki ovat elämää täynnä satoi tai paistoi 
vuodenajasta riippumatta.

ELÄMYSPIHA
Rehndahlissa on paljon erilaisia eläimiä, mutta 
isossa pihassa on paljon muutakin ihmeteltävää 
mm:
– Porkkalan lumoava luonto
– Aidattu leikkipaikka, josta löytyy leikkimökki ja 

monitoimiväline
– Merirosvolaiva
– Keppihevostalli
– Kesällä keppihevosilla voit ratsastaa esteradan 

aidatulla alueella
– Löydätköhän myös lohikäärmeveljekset?
– Tunnelmallinen kahvio palvelee kesäkautena

AUKIOLOAJAT JA HINTA
Touko-elokuussa avoinna 
päivittäin klo 10-16.
Pääsymaksu: 10€ (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi)
Perheliput: 5 henkilöä 40€, 4 henkilöä 35€
Syys-huhtikuussa avoinna 
lauantaisin ja sunnuntaisin klo 10-14.
Pääsymaksu: 5 € (alle 2-vuotiaat ilmaiseksi)

Linda Helske
Rehndahl Oy

p. 050 435 7118
Hilantie 100, Kirkkonummi

linda@rehndahl.fi
www.rehndahl.fi

REHNDAHL 
- kotoisa eläinten kotieläinpiha

Kirkkonummella, vain 36 km Helsingistä

KOKO PERHEEN LYSTIT
SUNNUNTAINA 7. TOUKOKUUTA

PERHELYSTIT Espoon keskuksessa, Kaivomestarinkadun päässä / Tapahtumapaikkoina:Kirkkojärven koulu, minigolfrata ja pallokenttä / Järjestäjä: Lions Club Espoo / Keskus

Grillimakkaraa 
ja hodareita !

Partiolaiset paistavat lettuja
(Suvelan samoojat)

PERHELYSTIT Espoon keskuksessa, Kaivomestarinkadun päässä / Tapahtumapaikkoina:Kirkkojärven koulu, minigolfrata ja 

Tervetuloa

(Suvelan samoojat)

ILMOITUS Muutokset mahdollisia

kokeilemaan

 AGILITYA !

Kotieläinpiha

OVO:n tyttöjen voimisteluesityksiä

     Espoon miekkailijat esiintyvät
Askartelua lapsille (Leot)

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 

Globaalit tarkastuspalvelut 

www.dekra.fi 
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Punainen Sulka - keräys: 
Tue nuorta itsenäisyyteen - 2017 tekoa 
100-vuotiaan Suomen nuorten hyväksi

Nuorten syrjäytymisestä pu-
hutaan paljon. Maassamme 
onkin arvioitu olevan pe-

räti n. 40.000 kouluttamatonta ja 
syrjäytymisvaarassa olevaa nuorta. 
Maan hallitus on käynnistänyt 
Nuorten yhteiskuntatakuu- nimellä 
kulkevan kokeilun, jolla on tarkoi-
tus taata kaikille nuorille mielekästä 
tekemistä. Yhteiskunnan tarjoama 
tukiverkko ei ole kuitenkaan yksin 
riittävä, vaan tarvitaan paikallista-
son toimia ja suoraa työllistämisen 
tukemista. Siinä lionit haluavat olla 
vahvasti mukana keräämällä varoja 
ja palvelemalla myös käytännön 
toimin. Nuorissa on tulevaisuus, 
eikä maallamme ole varaa menettää 
yhtään nuorta yhteiskunnan ja työ-
elämän ulkopuolelle. Työ nuorten 
mahdollisuuksien parantamiseksi 
on työtä koko maamme tulevaisuu-
den hyväksi.

Suomalaiset Lions-klubit ovat 
keränneet vuodesta 1972 lähtien 
Punainen Sulka –kampanjoissaan 
n. 21 miljoonaa euroa, joiden avulla 
on taisteltu syöpää vastaan, torjuttu 
sydäntauteja, autettu sotiemme 
veteraaneja ja tuettu vammaisia ja 
vanhuksia.

Kampanja19.3. 2016 – 30.6.2017 
toteutetaan Suomen nuorten hy-
väksi. Tavoitteemme on estää 
nuorten syrjäytymistä, tukea heidän 
elämänhallintaansa, edistää terveel-
lisiä elämäntapoja, ehkäistä päihtei-
den käyttöä ja tukea nuorten mie-
lenterveystyötä. Lions-klubit ovat 
asettaneet tavoitteekseen hankkia 5 
miljoonaa euroa yleisökeräyksellä, 
yritysten ja yhteisöjen lahjoituk-
silla ja Punainen Sulka -tuotteiden 

PARTIOLAISET
Partiolaiset on Suomen suurin 
nuorisojärjestö. Toimintaan osal-
listuu vuosittain 65.000 jäsentä. 
Joka viides suomalainen on tai on 
joskus ollut partiolainen. Partio-
laisuus vaalii vastuuntuntoisuutta, 
ympäristön ja toisten ihmisten 
huomioimista sekä johtajuustai-
toja. Harrastus on täynnä ystä-
vyyttä, naurua ja unohtumattomia 
elämyksiä.

ASEMAN LAPSET
Walkers on Aseman Lapset ry:ssä 
vuodesta 1994 kehitetty nuoriso-
työn muoto, joka perustuu am-
mattilaisten ja aikuisten vapaaeh-
toisten työntekijöiden antamaan 
aikaan ja läsnäoloon. Walkers toi-
mii 12 paikkakunnalla Suomessa 
ja toiminnassa on mukana 400 va-
paaehtoista.

myynnillä. 
Keräyksen tuotto on lahja 

vuonna 2017 100 vuotta täyttävälle 
Suomelle. Se jaetaan kampanjan 
tavoitetta toteuttavien nuorisotyö-
järjestöjen projekteille. Punainen 
Sulka 2017 on hyväksytty Suomi 
100 -ohjelman hankkeeksi.

Keräysvaroilla Lions-klubit ovat 
sitoutuneet tekemään vähintään 
2017 tekoa Suomen nuorten hy-
väksi yhteistyössä keräyskump-
paneiden kanssa. Tekoja kootaan 
keräyksen verkkosivuille www.
punainensulka.fi, missä seurataan 
kampanjan vaiheita sen alusta vuo-
den 2017 lopulle. Kampanjalla on 
myös oma TV-studio, jonka tuo-
tantoa voi katsoa Punaisen Sulan 
Youtube-kanavalta.

Punainen Sulka 2017 -kampanja 
on näkynyt ja näkyy myös kaduilla, 
kauppakeskuksissa, erilaisissa ta-
pahtumissa ja konserteissa, televi-
siossa jne.

Lipaskeräyksestä huolehtivat 
tuhannet vapaaehtoiset Lions-klu-
bilaiset kymmenillä paikkakunnilla 
ympäri Suomea. Lipaskeräys onkin 
yksi näkyvimpiä kampanjan mo-
nista varainhankinnan keinoista. 
Virallisen Punainen Sulka 2017 
-kerääjän tunnistaa lippaassa ole-
vasta keräysluvasta. Lions-järjes-
tön varainkeruu perustuu lionien 
omaan, vapaaehtoiseen työhön. 
Lions-järjestö tai sen jäsenet eivät 
saa keräyksestä palkkioita.

Punainen Sulka 2017 -keräystä 
on mahdollista tukea lipaskeräys-
ten lisäksi mm. ostamalla Punaisen 
Sulan tuotteita Lions Club Espoo/
Keskukselta, osallistumalla klubin 

EHYT
Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry 
toimii terveiden elämäntapojen 
edistämiseksi koko maassa ja koko 
väestön parissa lapsista ja nuorista 
työ- ja eläkeikäisiin. Alkoholiin, 
tupakkaan ja huumeisiin liittyvän 
ehkäisevän työn ohella EHYT ry 
ehkäisee pelaamisesta syntyviä 
haittoja sekä edistää päihteetöntä 
liikennettä.

TUKIKUMMIT
Tukikummit-säätiö sai alkunsa 
vuonna 2007 Sauli Niinistön ja 
Hjallis Harkimon yhteisestä huo-
lesta siitä, miten voitaisiin auttaa 
Suomessa asuvia hädänalaisessa 
asemassa olevia lapsia ja nuoria, 
parantaa heidän tilannettaan ja 
elinolojaan ja siten vähentää syr-
jäytymisen uhkaa.

järjestämiin tapahtumiin, esimer-
kiksi Perhelysteille sunnuntaina 
7.5, tai pelaamalla klubin minigolf-
radalla Kirkkojärvellä (uimahallin 
ja koulun välissä). Minigolf-radalla 
on myös kesäkuun loppuun asti 
keräyslipas, johon voi halutessaan 
tipauttaa vaikkapa vaihtorahat.

Lions Club Espoo/Keskus on 
kerännyt kampanjalle varoja mm. 
Äitienpäiväkonsertilla (Espoon 
Tuomiokirkko, esiintyjänä mm. 
Mikko Leppilampi), koko perheen 
Lystit-tapahtumalla, minigolf-
radan tuotoilla, lipaskeräyksellä ja 
tuotemyynnillä eri kauppakeskuk-
sissa, makkaranmyynnillä ja yk-
sittäisten leijonien tuoteostoilla ja 
lahjoituksilla. Klubi onkin tätä kir-
joitettaessa kevättalvella v. 2017 pe-
räti yhdeksännellä sijalla valtakun-
nallisessa klubien keräystilastossa!

Punainen Sulka osallistui Kan-
sainväliseen vapaaehtoistoiminnan 
päivään 3.12.2016 järjestämällä 
Helsingissä Narinkkatorilla yh-
dessä yhteistoimintakumppaniensa 
kanssa laajan yleisötapahtuman. 

Päivä huipentui illalla Juha Ta-
pion konserttiin Hartwall-Aree-
nalla, jossa Juha Tapio luovutti 
”Sinun vuorosi loistaa”-kiertu-
eensa päätöskonsertin tuloista 
35.000 euroa Punainen Sulka 2017 
-kampanjalle. Suomen Lions-
liitto nimesikin laulaja-laulunte-
kijä Juha Tapion Hyvän Päivänä 
8.11.2016 vuoden 2016 valtakun-
nalliseksi Hyväntekijäksi. Tunnus-
tuksen perusteina olivat artistin 
merkittävä julkinen tuki lionien 
vapaaehtoistyölle Punainen Sulka 
2017 -kampanjan kautta sekä hä-

YEESI
Nuorten vuonna 2011 perustama 
Suomen ensimmäinen valtakun-
nallinen Nuorten mielenterveys-
seura Yeesi ry tekee voimavaraläh-
töistä mielenterveystyötä koros-
taen positiivisuutta. Tavoitteena 
on tuottaa hyvinvointia ja vahvis-
taa nuorten omia voimavaroja.

MYRSKY
Myrsky tarjoaa vaikeissa elämän-
tilanteissa oleville nuorille tavan 
ilmaista tunteitaan taiteen kautta. 
Taidemuotoja ovat mm. musiikki, 
sirkus, elokuva, valokuvaus ja 
teatteri. Projekteja vetävät taiteen 
ammattilaiset. Monelle nuorelle 
Myrskyyn osallistuminen on ollut 
elämän käännekohta.

nen vaikutuksensa inhimillisten 
arvojen ja yhteisen hyvinvoinnin 
puolesta. Tunnustukseen liittyvä 

NÄKÖVAMMAISTEN LIITTO
Näkövammaisten liitto edistää 
näkövammaisten ihmisten mah-
dollisuutta elää hyvää, itsenäistä 
elämää. Liitto palvelee kaikkia 
Suomen näkövammaisia ja heidän 
läheisiään riippumatta jäsenyy-
destä ja vamman vaikeusasteesta. 
Nuorisotoimi järjestää muun mu-
assa kursseja ja leirejä eri puolilla 
Suomea.

SUOMEN LIONS-KLUBIT 
OVAT NUORTEN ASIALLA
Lions-klubit ovat kotipaikkakun-
nan palvelua ja hyväntekeväisyyttä 
varten muodostettuja yhteisöjä. 
Lions-toiminta tarjoaa mahdol-
lisuuden palvella avun tarpeessa 
olevia ihmisiä. Samalla se antaa 
omaan elämään laatua. Vapaaeh-
toisena toimiessa ei auta vain muita 
vaan samalla saa myös omaan elä-

leijona luovutettiin Juha Tapiolle 
Hartwall Areenan konsertin yhte-
ydessä. 

mään uutta sisältöä.
Lions Clubs International on 

maailman suurin palveluklubien 
järjestö. Siihen kuuluu 1,4 miljoo-
naa jäsentä 210 maassa ja yli 46 000 
Lions-klubissa. Lionit tekevät vuo-
dessa 100 000 000 työtuntia vapaa-
ehtoistyötä ja jakavat avustuksina 
1 000 000 000 Yhdysvaltain dolla-
ria koko maailmassa. 

Suomessa on 930 Lions-klubia, 
joissa on jäseninä lähes 25 000 
naista ja miestä. He auttavat koti-
seutuaan, kotimaataan ja maailmaa 
noin 5 miljoonan euron arvosta 
vuodessa.

Lionismin tavoitteena on kas-
vattaa suvaitsevaisuuteen ja kan-
sainväliseen yhteisymmärrykseen, 
yhdistää lioneita ja klubeja ystä-
vyyteen ja toimintaan kotiseudun, 
kotimaan ja koko kansainvälisen 
yhteisön hyväksi.

Lions-järjestön erityiskohteena 
on Helen Kellerin kannustamana 
näönsuojelu. Leijonien näönsuo-
jeluaktiviteeteissa on syntynyt mm. 
valkoinen keppi.

Punainen Sulka -kampanjan 
suojelijana toimii tasavallan pre-
sidentti Sauli Niinistö.

He välittävät antamasi tuen nuorille
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Suomen lionsklubit kutsuvat 
vuosittain maamme ala-as-
teen kouluista 11-13-vuoti-

aita koululaisia mukaan kansain-
väliseen rauhanjulistekilpailuun. 
Vastaavasti muutkin lionsklubit 
eri puolilla maailmaa järjestävät 
rauhanjulistekilpailuja paikallisissa 
kouluissa ja nuorisoryhmissä. Tällä 
kilpailulla halutaan kannustaa nuo-
ria ympäri maailmaa ilmaisemaan 
näkemyksiään rauhasta ja ymmär-
tämään rauhan merkitystä. Sa-
malla halutaan edistää koululaisten 
kuvataideharrastusta. Miljoonat 
lapset lähes sadasta maasta ovat 
osallistuneet kilpailuun jo yli 25 
vuoden aikana. Kilpailun voittaja 
kutsutaan henkilökohtaisesti vas-
taanottamaan palkintonsa vuosit-
tain YK:n päämajassa vietettävässä 
Lions-päivän juhlassa.

Meillä rauhanjulistekilpailu to-
teutetaan valtakunnallisena ku-
vataiteen kilpailuna, johon voivat 
osallistua kaikki Suomen ala-as-
teen koulut alueensa lionsklubin 
tukemana. Kustakin koulusta va-
litaan yksi työ Suomen loppukil-
pailuun ja niistä puolestaan paras 
jatkaa maailmalle kansainvälisen 
raadin arvioitavaksi.

Kauden 2015-2016 kilpailun 
teemana oli ”Rauhan juhla” ja 
klubimme LC Espoo/Keskus alu-
eelta osallistui siihen Jalavapuiston 
koulu. Koulun oman suosituksen 
mukaisesti valittiin jatkokilpailuun 
työ, jonka oli tehnyt Minela Kla-
puh, Jalavapuiston koulun 6. luo-
kan oppilas.

Kohta päättyy lukuvuosi ja kou-
luissa ryhdytään suunnittelemaan 
taas uutta. Niinpä onkin hyvä aika 
harkita osallistumista myös ensi 

kauden rauhanjulistekilpailuun, 
joka tarjoaa varmasti ylimääräistä 
motivaatiota oppilaiden kuvatai-
deharrastuksiin. Kauden 2017–18 
rauhanjulistekilpailun teemaksi tu-
lee ”Rauhan tulevaisuus”. 

Julisteet arvioidaan niiden oma-
peräisyyden, taiteellisuuden ja tee-
man ilmaisun kannalta ja ne käyvät 
läpi useita arviointitasoja: paikal-
linen, piiritasoinen, kansallinen ja 
lopuksi kansainvälinen. Kansainvä-
linen tuomaristo, joka kootaan eri 
taide-, rauhantyö-, nuoriso- ja kou-
lutusyhteisöistä sekä tiedotusväli-
neiden edustajista, valitsee yhden 
pääpalkinnon voittajan ja lisäksi 23 
kunniamaininnan saavaa työtä.

LC Espoo/Keskus sponsoroi 
mielellään alueella toimivien kou-
lujen osallistumisen rauhanjulis-
tekilpailuun. Koulu voi Ilmoittau-
tua mukaan sähköpostilla klubin 
osoitteeseen espoo.keskus@lions.
fi vaikkapa heti, mutta viimeistään 

30.9.2017. Kilpailuun osallistuvien 
töiden tulee olla valmiina edelleen 
lähetettäväksi 15. marraskuuta 
2017.

Raimo Luomaranta
LC Espoo/Keskus

Lions 
Rauhanjulistekilpailu

viides sija. Itävallan kisat täydensi-
vät palkintokaappia pronssimitalilla 
suurpujottelusta. Pujottelussa sijoi-
tukseksi tuli neljäs.  Saga on valittu 
2014 Espoon vuoden urheilijaksi, 
mikä osaltaan kannusti Sagaa hy-
viin suorituksiin.

Itävallan maailmankisoihin val-
mistautuminen oli erittäin aktii-
vista. Laskettelutreenien lisäksi 
Saga otti osaa Suomi Slalom kil-
pailuihin Vihdissä kerryttäen näin 
kilpailukokemusta. Myös rytmi-
sen voimistelun harjoitukset ovat 
jatkuneet tiiviinä.  Saga ennättää 
myös ratsastamaan viikoittain ja 
hän myös kilpailee Special Olym-
pics Suomen tasolla. 

Saga ja Sagan perhe kiittää Es-
poo/Keskus-lionsklubia Itävallan 
kisamatkatuesta. Sagan motto Itä-
valtaan oli: ’Suomi tarvitsee lisää 
kultamitaleja’.

Mikä on Special 
Olympics? 
Kehitysvammaisten urheilun Spe-
cial Olympics -järjestön on perus-

tanut presidentti John F. Kenne-
dyn sisar Eunice Kennedy Shriver 
vuonna 1968. Järjestön toiminta 
on laajentunut yli 180 maahan eri 
puolille maailmaa. Toiminnan pii-
rissä liikkuu yli neljä miljoonaa ke-
hitysvammaista urheilijaa harras-
taen, valmentautuen ja kilpaillen yli 
30 eri lajissa.

Special Olympicsin tehtävä on 
järjestää ympärivuotista urheilutoi-
mintaa ja urheilukilpailuja yleisesti 
tunnustetuissa urheilulajeissa lap-
sille ja aikuisille, joilla on kehitys-
vamma, antaen heille mahdollisuu-
den jatkuvaan harjoitteluun, fyysi-
seen kehittymiseen sekä urheilun 
ilon jakamiseen ystävien, perheiden 
ja yhteisön kanssa.

Special Olympics on tarkoitettu 
kaikille kehitysvammaisille henki-
löille. Special Olympicsin kansain-
välisten sääntöjen mukaan jokainen 
8 vuotta täyttänyt kehitysvammai-
nen urheilija voi osallistua Special 
Olympics -kisoihin. Urheilijan suo-
rituskyky tai esimerkiksi mahdolli-
nen liikuntarajoite tai -vamma eivät 
ole esteitä osallistumiselle Special 

Olympics -kisoihin.
Osallistuakseen Special Olym-

pics -kisoihin urheilijalla ei tarvitse 
olla mitään virallista diagnoosia. 
Special Olympicsin artiklan 2 
mukaan henkilöt, joilla on kehi-
tysvamma, kognitiivinen viive tai 
kehitysvammalle läheinen kehitys- 
tai oppimishäiriö voivat osallistua 
Special Olympics -toimintaan.
http://www.vammaisurheilu.fi/special-
olympics/mika-on-special-olympics

Saga Hänninen, 16-vuotias 
Special Olympics urheilija, 
osallistui Itävallassa 14.–25. 

maaliskuuta pidettyihin Special 
Olympics talvimaailmankisoihin. 
Itävaltaan saapui Sagan lisäksi 
2700 urheilijaa 110 maasta. Spe-
cial Olympics on olympialaisten ja 
paralympialaisten kanssa osa olym-
piaperhettä, joissa kehitysvammai-
set urheilijat kilpailevat kesä- ja tal-
vikisoissa neljän vuoden välein. 

Saga lähti maailmankisoihin 
tavoittelemaan mitalisijoja pujot-
telussa ja suurpujottelussa. Hän 
aloitti lasketteluharrastuksen vii-
sivuotiaana Napaketuissa Solval-
lan Swinghillissä. Vuosi vuodelta 
taidot karttuivat ja nyt hän oli val-
mis kilpailemaan talvimaailmanki-
soissa. Isot kisat eivät ole Sagalle 
uutta, koska hän osallistui vuonna 
2015 Los Angelesissa pidettyihin 
Special Olympics kesämaailman-
kisoihin rytmisessä voimistelussa 
vanne, nauha, naru ja pallo-ohjel-
missa sekä yhteiskilpailussa. Mat-
kalta mukaan tuli kulta-, hopea- ja 
pronssimitalit sekä lisäksi neljäs ja 

Special Olympics urheilija Saga

PAINOTUOTTEET JA PALVELUT - GRAAFINEN SUUNNITTELU
ESPOO  -  OULU 

 
- ROLL-UPIT, BANDEROLLIT, JULISTEET

- WINDERIT, SALKOLIPUT, VIIRIT 
- KÄYNTIKORTIT, KUTSUT, ESITTEET, KIRJEKUORET, LOMAKKEET

- JÄSENLEHDET, HISTORIIKIT, ERIKOISOPPAAT
- OPASTEET, KYLTIT, TARRAT, IKKUNA- JA AUTOTEIPPAUKSET

PYYDÄ TARJOUS !  i n f o @ o u v e l . f i - 010 271 4322 - w w w . o u v e l . f i

TARJOUSKOODILLA “LIONS-2017” 20% KERTA-ALENNUS !!!(voim. 1.9.2017 asti) 
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”Herregud, haastattelu! No, aloite-
taan sitten!” ”Mitä aioit kysyä?”

Eskolta tuli heti pari kommenttia 
ja kysymystäkin ennen kuin pääsin 
edes alkamaan. Edessäni on erittäin 
energinen ja voimissaan oleva sota-
veteraani ja veteraani myös monelta 
muun elämän alalta.

Esko syntyi 13.7. 1917 Etelä-Hä-
meen Luopioisten Kukkia-järven 
rannalla olleessa torpan savusau-
nassa. Esko oli perheen nuorin seit-
semästä lapsesta. Nuorlapsuuden 
jälkeen perhe muutti Humppilaan, 
jossa Esko kävi kansakoulun. Kou-
lun jälkeen nuoruus kului huuto-
laispoikana. Eskon ollessa renkinä 
Punkalaitumella kävi hän rippikou-
lun ja sai ensimmäisen puvunkin.

Nuorukaisen teki kuitenkin mieli 
saada kunnolla palkkaa, koska työt 
tähän asti oli korvattu ruokapal-
kalla. Reipas poika lähti metsätöi-
hin ja sai kahden markan päiväpalk-
kaa 1930-luvun alkupuolella. Met-
sätöistä ja tukinuitosta Eskon tie 
vei merille ja vielä vuonna 1938 oli 
hän puutavaralaivassa, joka kuljetti 
rahtia Tanskaan ja paluumatkalla 
tuotiin hiiltä Puolasta.

Talvisota puhkesi marraskuun 
lopulla 1939. Esko palveli aluksi va-
rusmiehenä Ahvenanmaalla, josta 
hänet komennettiin Mäkiluodon 
linnakkeelle rannikkotykistöön. 
Esko kertoo olleensa ensimmäinen 
sotilas, joka teki hälytyksen Hel-
singin ilmapuolustukselle Mäkiluo-
dosta.

Talvisodan jatkuessa Suomen ti-
lanne paheni pahenemistaan tulta-
essa helmi-maaliskuulle 1940.

Helmikuussa Mäkiluodon tykis-
tömiehistöstä muodostettiin Eril-
linen Pataljoona Kiveliö, jota johti 

Suomi juhlii sadatta itsenäisyy-
den vuottaan vuonna 2017. 
Se on Suomen suuri vuosi, 

joka rakennetaan yhdessä. Espoon 
kaupungin Suomi 100 -juhlavuosi 
pulppuaa iloista kaupunkijuhlaa. 
Juhlavuosi rakennetaan kaupunki-
laisille ja yhteisöille niin, että tulok-
sena on juhlavuoden teeman mu-
kaisesti kaupunkilaisten yhteisöllisiä 
kokemuksia ja juhlavuoden iloa. 
Espoon juhlavuodesta nousevat 
esiin tulevaisuus sekä espoolaiseen 
tapaan toimia kuuluva kansainväli-
syys. 

Erityisiä juhlavuoden huippuhet-
kiä koetaan vuoden aikana useita. 
Valovuosi on läpi vuoden syttyvä 
valotapahtumien sarja, jossa näyt-
tävyyttä pimeyteen toteutetaan 
niin espoolaisten kerrostalokotien 
kuin pysyvien kohteiden valaisujen 
kautta.

Suvelassa, Matinkylässä ja Es-

henä Kumsassa Itä-Kar jalassa 
27.6.1944. Eero-veli on haudattu 
Humppilan sankarihautaan. Esko 
kertoi myös, että hän menetti myös 
koulukaverinsa, pst-miehen, ali-
kersantti Kauko Tuomalan jatko-
sodassa. Kauko Tuomaala oli yksi 
Mannerheim-ristin ritareista, joka 
sai ristin postuumisti. Tuomala 
kuoli 26.6 Revonkylässä Karjalan 
kannaksella ja hänet on myös hau-
dattu Humppilan sankarihautaan..

Sota Neuvostoliittoa vastaan 
päättyi 4.9.1944 ja Esko ei enää 
joutunut ikänsä vuoksi Lapin so-
taan, jota taisteltiin saksalaisia vas-
taan kevääseen 1945.

Esko pääsi siviiliin heti syksyllä 
1944. Työpaikkakin oli heti tie-

tetaan Suomi 100 -juhlavuoden ai-
kana ja niitä toteutetaan yhteensä 
tusinan verran. Tärkeää on, että uu-
sista valaisukohteista kohteista on 
iloa mahdollisimman monille.

Itsenäisen Suomen tarinat nou-
sevat vuoden aikana esiin niin val-
miina kuin kaupunkilaisten itse 
tuottamina. Suomen tarina eloku-
van kertomana -sarja on käynnis-
tynyt helmikuussa ja esitykset jatku-
vat koko vuoden ajan. Sarjan näyt-
tämönä ovat KannuKino Espoon 
keskuksessa, Sellosali ja Espoon 
kulttuurikeskus sekä Espoo Ciné 
-festivaali. Elokuvien lisäksi lu-
vassa on monipuolista oheisohjel-
maa elokuvaesitysten yhteydessä 
sekä kirjastoissa. Sarjan keskiössä 

majuri Kiveliö. Sodan julmuus kos-
ketti Eskoa läheltä, koska hänen 
esimies luutnantti Veikko Opas 
kuoli kranaattikeskityksessä Tul-
linniemessä 24.2.1940. Pataljoona 
joutui koviin taisteluihin Viipu-
rinlahdella ja menetti 2/3 mies-
vahvuudestaan maaliskuun alkuun 
mennessä. Rauha tuli 13.3.1940 ja 
lähetti Esko Honka selvisi hengissä 
ja haavoittumattomana siviiliin.

Välirauha kesti vajaat puolitoista 
vuotta ja taas oltiin sodassa. Jat-
kosodan alussa Esko oli aliupsee-
rikoulussa Ahvenanmaalla, josta 
hänet komennettiin Ääniselle. Nyt 
alikersantti Esko Honka sai johdet-
tavakseen 10 kuljetusveneen yksi-
kön. Yksikkö oli Tulvojalla Povent-
sanlahden länsirannalla. Tehtävänä 
oli kuljettaa ruokaa ja tarvikkeita 
yli Poventsanlahden ja tuoda pa-
luumatkalla haavoittuneita ja kaa-
tuneita. Myöhemmin Esko toimi 
myös Syvärillä rataslaivan kone-
päällikkönä. Kun Suomi joutui pe-
rääntymään Itä-Karjalasta oli Esko 
joukkueenjohtaja, joka joutui tor-
jumaan joukkueineen venäläisten 
hyökkäyksiä Jessoilassa ja muualla 
tiettömien taipaleiden takana. Näi-
den menestyksellisten peräytymis-
taistelujen ansiosta Esko ylennettiin 
kersantiksi. Myöhemmin tuli ylen-
nys ylikersantiksi. Perääntyminen 
Itä-Karjalasta päättyi Eskon osalta 
taas Viipurinlahdelle, jossa hän oli 
ollut jo talvisodan aikana. Nelivuo-
tisella matkalla oltiin niin kuin Esko 
sanoo ’ilman viisumia’, joten sieltä 
jouduttiin tulemaan pois. Jatkosota 
kosketti Eskoa vielä viime hetkillä 
kovasti.

Esko menetti veljensä Eeron, 
joka kaatui 21.Prikaatin sotamie-

poonlahdessa päästiin nauttimaan 
valon loistosta ja juhlavuoden yh-
dessä tekemisestä, kun kerrostalon 
kokoiset valoteokset syttyivät lois-
toonsa alkuvuoden ajan. Teosten 
onnistumisessa avainasemassa oli-
vat asukkaat, jotka valaisivat oman 
kotinsa ikkunat värikkäin valoin yh-
dessä kuvataiteilija Anne Roinisen 
kanssa. Asukkaiden tekemät valo-
jen värivalinnat, oman kodin avaa-
minen ja sen kautta osallistuminen 
valoinstallaatioon olivat teosten 
onnistumisen kannalta keskeistä. 
Valolinnoja onkin syksyn aikana 
luvassa lisää. Valolinnat toteutettiin 
osana Valovuosi-projektia, joka on 
Espoon tapahtuma- ja kulttuuripal-
veluiden ja kaupunkitekniikan kes-
kuksen yhteishanke.

 Valovuosi-projektin alla Espoon 
kaupunkitekniikka keräsi asukkailta 
ehdotuksia hyvistä valaisukohteista. 
Ehdotuksista parhaimmat toteu-

dossa. Laivapaikka oli Paraisten yh-
tiön laivassa konemestarina. Esko 
muistelee, että laiva oli tosin vielä 
Tukholmassa, mutta palkka juoksi 
heti ja palkkaa oli tullut koko so-
dan ajan. Eskon kihlautuminen 
ajoittui myös syksyyn 1944 ja nuo-
rikon kanssa hän päättikin sanoutua 
irti laivahommista. Keväällä 1945 
aloitti junasuorittajana Kauklahden 
asemalla.

Varsin erikoinen jakso liittyy 
työskentelyyn Kauklahden ase-
malla. Suomi joutui vuokraamaan 
Porkkalan alueen rauhansopimuk-
sen mukaan 50 vuodeksi Neuvos-
toliitolle. Neuvostoviranomaiset 
vaativat, että Porkkalan alueen läpi 
kulkevien junien on peitettävä mat-

ovat naisten tarinat itsenäisessä 
Suomessa. Kevätkauden eloku-
vat kertovat itsenäistymisen ajasta 
1960-luvulle saakka. Sarja jatkuu 
elokuussa 2017. Tuolloin matka-
taan 1970-luvulta nykypäivään.

Sata tarinaa Espoosta on puo-
lestaan sadan videon sarja, jossa 
espoolaiset päiväkoti-ikäisistä ikäih-
misiin kertovat omat henkilökoh-
taiset tarinansa itsenäisessä Suo-
messa vuonna 2017. Videokerto-
musten julkaisu käynnistyy sata päi-
vää sataan -viikonloppuna, jolloin 
juhlitaan koko kaupungin voimin 
kolmipäiväisen Espoo-päivän 
täyttäessä kaupungin 25.-27.8.2017. 
Espoo-päivän teemana on Suomen 
itsenäisyyden juhlavuoden mukai-

kustajavaunujen ikkunat, jotta mat-
kustajat eivät näkisi vuokra-aluetta. 
Näin syntyi ’maailman pisin tun-
neli’. Kauklahden asemalla Esko 
joutui valvomaan tunneliin menoa 
ja ilahduttaa Turun suunnasta tule-
via matkalaisia päästämällä päivän 
valon vaunuihin ennen Espooseen 
tuloa.

Työskentely Kauklahden ase-
malla kestikin 35 vuotta ja eläk-
keelle Esko pääsi vuonna 1980. 
Esko meni naimisiin vuonna 1945 
ja perheeseen syntyi kaksi lasta, 
poika ja tytär. Esko menetti vai-
monsa vuonna 2013 yli 68 avioliit-
tovuoden jälkeen ja asuu nyt Kauk-
lahden senioritalossa. Esko on 
tyytyväinen nykyiseen elämäänsä 
varsinkin kun lapset, lapsenlapset ja 
lapsenlapsenlapset vierailevat usein 
moikkaamassa vaaria. ”Päivääkään 
en vaihtaisi pois!”, kiteyttää Esko 
elämäänsä.

Juuri ennen keskustelujemme 
päättymistä Esko halusi näyttää so-
dan ja siviilielämän kunniamerkit, 
joita onkin monta. Esko on vuo-
sien aikana toiminut aktiivisesti so-
taveteraanijärjestöissä ja ammatti-
liitoissa. Kuten Esko totesi on hän 
ollut palveluammatissa, joten hän 
on ollut ’esillä’ ja vaikka ruotsinkie-
lellä, joka sujuu häneltä hyvin. Oli-
han useimmat Kauklahden aseman 
asiakkaat ruotsinkielisiä.

Kuuntelija voi todeta keskustel-
lessaan Eskon kanssa, että onneksi 
ryhdyttiin juttusille.

Teksti: Markku Suominen
Tämä teksti on tehty haastattelun 

(17.3.2016) pohjalta Eskon elämästä. 
Tarina on suppea ottaen huomioon, että 

mies on elänyt jo kohta 100 vuotta. 

sesti Yhdessä.
Juhlavuonna toteutuu ikäihmis-

ten kodinomaisen asumisen pal-
velujärjestelmä Kotona 100-vuo-
tiaana, syödään yhdessä, lauletaan 
yhteislauluja sekä seikkaillaan syys-
lomaviikolla avaruusfestivaaleilla. 
Juhlavuosi huipentuu kaikkien kau-
punkilaisten yhteiseen itsenäisyys-
päivän juhlakonserttiin Espoo 
Metro Areenalla.
Lisätietoja ja juhlavuoden ohjelman  
löytää osoitteesta espoo.fi/suomi100.

 
Saara Vanhala 

Projektikoordinaattori 
Suomi 100 Espoo 

saara.vanhala@espoo.fi

Esko Honka

Suomi 100 -juhlavuosi Espoossa 
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Facebookin kautta käynniste-
tyn hankkeen takana oli kutoa 
villasukat jokaiselle sotavete-

raanille Suomen 100-vuotisjuhlan 
kunniaksi. Sotiemme veteraaneihin 
kuuluvat Sotaveteraaniliitto, Rinta-
maveteraaniliitto ja Sotainvalidien 
veljesliitto. Villasukka projektin jä-
senet ovat tehneet yhteistyötä So-
tiemme Veteraanit -varainhankin-
nan kanssa.

Puikoilla on syntynyt valtava 
määrä veteraanisukkia. Aktiiviset 
ihmiset ovat kutoneet yli 18 000 pa-
ria sukkia. Sukkien muoto ja väritys 
oli ennalta sovittu. Harmaa sukka 
sinisin ja valkoisin raidoituksien – 
jotka kuvastavat itsenäisyytemme 
värejä – oli tarkkaan harkittu. Oh-
jeet luotiin ryhmän perustajan 
Jaana Willmanin toimesta.

Espoossa Hilman Kammarissa 
on kokoontunut aktiivinen ryhmä. 

Olavi Johannes Lintula syn-
tyi Lammilla 10.3.1913. Si-
saruksia oli yhteensä viisi, 

joista Olavi on toiseksi vanhin. 
Vuodesta 1916 perhe piti kauppaa 
Hausjärven Mommilassa. Vuonna 
1926 Jalmari-isä osti maatilan Kos-
ken pitäjästä, josta perhe muutti 
Nastolaan ja edelleen Järvenpäähän 
vuonna 1933. Jalmari osti kaupan 
jossa myös Olavi työskenteli muun 
perheen kanssa. Nuoruudessaan 
hän teki myös kesätöitä ja sijaisuuk-
sia VR:n asemilla. 

Viisi vuotta rintamalla
Olavin talvisota alkoi yleisillä ker-
tausharjoituksilla 13.10.1939 Hy-
rylässä. Hän kuului Tuusulan ty-
kistöön ja oli toisen patterin tulen-
johtueen alikersantti. Kohti tunte-
matonta lähdettiin junalla Keravan 
asemalta 17.10. ja perillä kenttäty-
kistön patterit sijoitettiin pääpuo-
lustuslinjan taakse Karhulan loh-
kolle. Varsinaiset sotatoimet alkoi-
vat 30.11.1939. Neljä päivää ennen 
aselepoa 9.3.1940 Olavi haavoittui. 
Kuuden tuuman ammus iskeytyi 
teltan viereen ison kuusen kylkeen. 
Teltassa oli kolme miestä. Vieressä 
ollut vänrikki menehtyi, patterin 
päällikkö haavoittui vaikeasti ja 
Olavi menetti näön toisesta silmäs-
tään ja kuulon toisesta korvastaan. 
Hän sai lähistöllä olleen toisen ali-
upseerin kanssa autettua aseveljensä 
ensiapupisteeseen. Seuraavana aa-
muna Olavi lähti etsimään omaa 
yksikköään, joka löytyi vaarallisten 
vaiheiden jälkeen. Talvisota päättyi 
13.3.1940, mutta Olavin patterin 
upseerit ja aliupseerit määrättiin 
edelleen rajaa vartioimaan Miehik-
kälään ja Vaalimaalle. Lopullinen 
kotiutus tapahtui vasta kesällä. 

Jatkosotaan Olavi lähti kesä-
kuussa 1941 toimien patterin vää-
pelinä. Taistelupaikkoja oli Karjalan 
Kannaksella ja Itä-Karjalassa. Lin-
tulan veljekset Olavi, Topi ja Heikki 
tapasivat toisensa rintamalla. Sota 
päättyi ja Olavin kotiutus tapahtui 
18.11.1944. 

Avatkaa, avatkaa – täällä 
kuolema kolkuttaa 
O l av i a  o l i  p y yd e t t y  M T V: n 
Huomenta Suomi-lähetykseen 
30.11.2009. Talvisodan alkamisesta 
oli kulunut 70 vuotta. Sympaattinen 
Lauri Karhuvaara haastatteli ja ky-
symykset liittyivät tietenkin talviso-
taan. Olavi kertoi tapahtumasta kun 
venäläinen panssarivaunu lähestyi 
maantiellä. Vastaan meni miehiä, 
joilla oli kasapanokset ja käsikra-
naatteja mukanaan. He piiloutuivat 
kuoppiin ja panssarivaunun tullessa 
kohdalle, mies hyppäsi tykkitornin 
viereen ja koputti huutaen: ”Avat-
kaa, avatkaa täällä kuolema kol-
kuttaa”. Vihollinen avasi lukuun ja 
mies heitti käsikranaatteja luukusta 
sisään. Tämä sanonta ja haastattelu 
oli monta päivää ykkösuutisena. 

Ajokortti uusittiin 
100-vuotiaana
100-vuotiaana oli pakko uusia 
ajokortti, mutta kun Olavi meni 

Tämän ryhmän neulomina on 
syntynyt noin 400 paria sukkia. 
Kutomiseen on osallistunut noin 
15 henkilöä. Tilana on toiminut 
Kirkkojärvellä oleva taloyhtiön ker-
hohuone, joka on vuokrattuna Es-
poon Seurakunnalle.

Suomessa on enää vajaat 22 tu-
hatta ja Espoossa vain hieman yli 
600 sotaveteraania. Villasukkapro-
jekti on omanlainen kunnianosoitus 
veteraaneillemme. Espoo/Keskus 
Lions-klubi osallistui hankkeeseen 
lahjoittamalla villasukkalankoja Hil-
man Kammarin kutojille.

Villasukat veteraaneille on osa Suomi 
100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Lisätietoja
Timo Holttinen, 050 3323 604

Kauppiaselämää
Pisimmän ajan elämästään Olavi 
on tehnyt töitä kauppiaana, en-
sin Mäntsälässä ja sitten lähes 30 
vuotta Järvenpäässä. Hän piti vai-
monsa Esterin kanssa sekatava-
rakauppaa 1950-luvulta aina eläk-
keelle jäämiseensä asti. Kauppias 
hän tuli varmaan siitä syystä, että 
oli jo pikkupoikana tottunut kaup-
paelämään. Oma kauppa oli myös 
perheen koti. Työpäivät venyivät 
pitkiksi, koska kaupan sulkemi-
sen jälkeen piti vielä hoitaa kirjan-
pito ja tavaratilaukset. Pula-aikana 
1950-luvulla käytin ainakin kaksi 
kertaa viikossa Helsingissä tukussa 
ja myyntiin saatiin tavaraa mitä mil-
loinkin oli saatavissa. Kauppa pal-
veli järvenpääläisten lisäksi myös 
sipoolaisia ja myös kotiinkuljetus 
kuului palvelun piiriin. Kaupassa 
myytiin kaikkea mitä asiakkaat toi-
voivat aina maidosta ja leivästä he-
vosenkenkiin, nauloihin ja kanan 
rehuihin. Taloustavaraa kuten kah-
vipannuja, kattiloita, maitokannuja 
jne. oli tietenkin myös myynnissä. 
Olavin vaimo Ester kuoli vuonna 
1994. 

omalääkäriin ehtona oli todistaa 
ajotaito. Näin ollen suoritettiin au-
tokoulun opettajan valvonnassa 
ajokoe josta Olavi selvisi erin-
omaisesti. Opettaja oli ihmetellyt 
sotaveteraanin ajotaitoja. Olavin 
hakiessa uutta ajokorttiaan poliisi 
oli kirjoittanut kirjelmän loppuun 
maininnan, että ”erinomainen kul-
jettaja, jonka nimeä ei löydy poliisin 
papereista”. Olavi ei ole koskaan 
ajanut yhtään kolaria. Ajaminen on 
kuitenkin jäänyt vähiin jalkaongel-
mien takia.

Linnan juhlat 2014
Itsenäisyyspäivän juhlissa presiden-
tin linnassa Olavi tapasi kahvipöy-
dässä Hannes Hynösen. Miehet 
olivat viimeksi tavanneet varus-
miespalveluksessa Viipurissa noin 
80 vuotta sitten, mutta tunnistivat 
toisensa kuitenkin. Hannes kuoli 
vuonna 2015. Anekdoottina voi 
vielä lisätä että viime itsenäisyyspäi-
vän juhlissa presidentti Sauli Nii-
nistö muisteli tapahtumaa.

Pitkän iän salaisuus 
Kova työ ja liikunta ovat pitäneet 
miehen terveenä. Olavi on hiih-
tänyt, suunnistanut ja voimistellut 
koko ikänsä. Voimistelua hän on 
harrastanut ihan viime vuosiin asti 
veteraanien kuntoryhmässä. Olavin 
sydäntä lähellä on aina ollut sotave-
teraanitoiminta ja hän onkin ollut 
aktiivinen Järvenpään Sotaveteraa-
nien yhdistyksessä. Järvenpään kau-
pungilta yhdistyskäyttöön saatu talo 
kunnostettiin talkoovoimin Veljes-
majaksi 1970-luvulla. Jokaviikkoi-
nen tapaaminen veljien kanssa on 
kuulunut ohjelmaan ja majalla vie-
tettiin myös Olavin 100-vuotisjuh-
lia. Vilkkaan veteraanitoiminnan ja 
veteraanikuntoutusten myötä hän 
on saanut paljon ystäviä. Olavi sa-
nookin ettei kenenkään pidä olla 
yksin. 
Jutun kirjoittamisen jälkeen 104-vuotias 
Olavi kuoli 29.3.2017.

Muistiin kirjoittaneet lapset 
Ulla Sares ja Ilpo Lintula.

Olavi Lintula – muistoja 100 vuoden ajalta

Villasukat veteraaneille  
– Suomi 100 vuotta

Olavi Polkka-hevosen  
selässä Viipurissa

Olavin 100-vuotisjuhlat 10.3.2013

Sukkien muoto ja väritys
on tarkkaan harkittu
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Esbo hembygdsförening ver-
kar i Lagstad hembygdsgård 
och ordnar där seminarier och 

programaftnar m.m. Utrymmen 
kan hyras av andra organisationer 
för kurser, möten o.d. men även av 
privatpersoner för familjehögtider. 

I andra våningen finns Lagstads 
skolmuseum, som Esbo stadsmu-
seum upprätthåller medan Hem-
bygdsföreningen sköter öppethåll-
ningen och guidningen.  

Lagstads skola
År 1866 utgavs en förordning i vil-
ken kommunerna förpliktigades att 
grunda och upprätthålla folkskolor 
och kyrkoherden i Esbo professor 
Gabriel Geitlin föreslog att kom-
munen skulle av församlingen hyra 
Lagstad hemman för folkskolan. 
Flickornas undervisning inleddes 
1873 medan pojkarnas undervis-
ning startade 1874 pga svårighe-
terna att få en lärare. Till skolan an-
mälde sig 39 pojkar och 40 flickor. 
I skolhuset fungerade från skolans 
start fram till 1939 ett bibliotek, 
som utgjorde grunden till Esbo 
stadsbibliotek. 

En märkbar förbättring i skolans 

Lagstadin koulu
Espoon ensimmäinen kunnallinen 
koulurakennus, nykyinen Lagstad 
hembygdsgård, valmistui vuonna 
1873. Koulu sai uudet tilat vuonna 
1954, jonka jälkeen rakennuksessa 
toimi useita kaupungin toimistoja. 
Esbo hembygdsförening solmi 
pitkäaikaisen vuokrasopimuksen 
kaupungin kanssa ja yhdessä kau-
pungin kanssa talo peruskorjattiin 
ja Kotiseututalo vihittiin käyttöön 
vuonna 2002.

Alakerrassa on tilava aula ja 
kolme salia Suna (52 m2), Doms 
(44,5 m2) ja Jofs (35,5 m2), jotka 
on nimetty Vanhan Södrikin ky-
lässä olleiden ti lojen mukaan. 
Lisäksi on hyvin varustettu cate-
ringkeittiö ja 100 hengen kahvi- ja 
ruokakalusto. Kotiseutuyhdistys 
järjestää seminaareja, iltamia ym. 
Muut järjestöt voivat vuokrata tilat 

arbetsförhållande skedde 1942 då 
vindsvåningens utrymmen kunde 
tas i bruk. Utrymmesbristen i sko-
lan förblev stor. Efter andra världs-
kriget översteg elevantalet 90. Man 
var tvungen att bygga ett nytt skol-
hus. År 1954 upphörde skolverk-
samheten i Lagstad gamla skola. 
Det gamla skolhuset har därefter 
använts av stadens olika kanslier 
fram till 1999 då Esbo hembygds-
förening av staden fick hyra bygg-
naden.

Bomärken i Södrik by
Bomärken användes allmänt av 
speciellt hemmansägare i gamla 
tider till långt in på 1800-talet. 
Främst berodde det på att männ-
iskorna inte var skrivkunniga. Här 
invid ser vi de fem Södrikhem-
manens bomärken från mitten 
och slutet av 1700-talet. Salarna i 
Hembygdsgården har benämnts 
enligt dessa gårdar och respektive 
bomärke finns ovanför dörren.

Doms 1736 
Grå 1759
Jofs 1779
Kirstins 1792
Suna  1759 

poon uimahalli, saman katon alle. 
Kirkkojärven vain vajaat 30 vuotta 
palvellut koulu purettiin, ja tilalle 
rakennettiin monta kertaa isompi, 
kansainvälistäkin tunnustusta ke-
rännyt uusi koulurakennus. 

Urheilupuistoon rakennettiin 
huolto- ja pukuhuonetilat ja uusi 
päiväkoti on rakenteilla.

Samoihin aikoihin Tuomarilan 
Kulovalkean alue laajeni Kirkkojär-
ven suuntaan, käytännössä urheilu-
puiston viereen asti.

Kirkkojärvenpuisto - tulos- 
sa Espoon hienoin puisto?
Uutta Kirkkojärvelle ei enää juuri-
kaan rakenneta. Koko alue on käy-
tännössä joko rakennettu tai tulva-
aluetta. Suunnitteilla on kuitenkin 
Kirkkojärvenpuisto. Puiston raken-
tamisen yhteydessä pyritään sekä 
saamaan joen tulvat hallintaan, että 

kursseja, kokouksia ym. varten. Ti-
lat sopivat myös perhejuhlia varten.

 
Vuokraus puh 040 843 4903,  
sähköposti:  
esbo.hembygdsforening@kolumbus.fi
Katso www.esbo.hembygd.fi.

Lagstadin sodanaikainen 
sairaala 1944
Sunnuntaina helmikuun 6. päivänä 
1944 klo 19 alkoivat hälytyssireenit 
ulvoa ja vihollisen ilmahyökkäys 
Helsinkiä vastaan alkoi. Kätilöopis-
tokin sai runsaan osansa lukuisien 
pommien pudotessa sen alueelle. 
Kätilöopisto jouduttiin evakuoi-
maan Hämeenlinnaan, Tuusulaan ja 
Espooseen. Näin Lagstadin kansa-
koulusta tuli sairaala maaliskuun 7 
päivänä 1944. Alemmat luokat siir-
rettiin Gumbölen kouluun ja ylem-
mät luokat Bembölen kouluun. 

palauttamaan järvi osittain. Jokeen 
tulee muutama laajennus, ja etenkin 
tulva-aikoihin voi käydä kävelyllä 
järven rannalla. Kirkkojärven- ja 
urheilupuiston yhdistelmä tullee 
olemaan Espoon hienoimpia koko-
naisuuksia.

Mitä vielä? Allekirjoittanut on 
pitänyt esillä ideaa, että Keski-Es-
poon uimahallin läheisyyteen ra-
kennettaisiin Espoon toinen maaui-
mala. Lähimmille uimarannoille on 
matkaa, ja asukasluku kasvaa. 

Tony Hagerlund
Kirjoittaja on espoolainen paikallispolii-

tikko ja kotiseutuaktiivi, joka on kiertä-
nyt viime vuosina kuvaamassa muun mu-
assa Espoon kartanoita, kiviholvisiltoja, 

uimarantoja, kouluja ja päiväkoteja.

Enemmän kuvia ja taustatietoa 
Kirkkojärvestä: http://www.hager-
lund.net/kirkkojarven-historia

Lagstadin opettajatar jouduttiin 
häätämään poliisikonstaapeli Nils 
Kullbergin toimesta kunnanhal-
lituksen puheenjohtajan Gunnar 
Ehrnroothin käskystä. 

Lagstadin alakerrassa olevassa 
synnytysosastossa oli 10 vuode-
paikkaa ja lisäksi oli sisätautiosas-
tolla 17 vuodepaikkaa osaksi ylä-
kerrassa ja osaksi alakerran Grå-
huoneessa, nykyisessä toimistossa.  
Synnytyslaitoksen toimiessa Lagsta-
dissa oli synnytysosastolla 208 poti-
lasta. Syntyi 193 lasta ja 5 siirrettiin 
toiseen sairaalaan. Sisätautiosas-
tolla hoidettiin 83 potilasta. Sai-
raalan toiminta päättyi 31.12.1944. 

Esbo för 100 år sedan
Som en del av Finland 100 år-
programmet ar rangerar Esbo 
hembygdsförening ett semina-
rium med temat Esbo för 100 
år sedan med en tillhörande fo-
toutställning. Seminariet hålls 
lördagen den 18 november 2017  
kl. 11-16 i Lagstad hembygdsgård.

Kirkkojärven historia

Espoon Kirkkojärvestä puhut-
taessa voi viitata sekä 1950-lu-
vulla kuivatettuun järveen, että 

pääosin 1980-luvulla rakennettuun 
asuinalueeseen. Onhan kyse osit-
tain samasta asiasta.

Kirkkojärvi on aikanaan ollut 
merenlahti. Kirkkojärven ympärillä 
on ollut asutusta jo esihistorialli-
sella ajalla. Vakiintunutta asutusta 
on ollut luultavasti 1200-1300 -lu-
vulla, näinä aikoina Espooseen 
ja muualle rannikolle muutettiin 
Ruotsista.

Ensimmäinen maininta Kirkko-
järvestä on vuodelta 1492 pappilan 
perustamiskirjeestä. Toinen samai-
sen vuoden historiallisesti miltei 
yhtä merkittävä tapahtuma oli kun 
Amerikka ”löydettiin”.

Kirkkojärven kohdalla Espoo-
joen muodostavat Glims ja Gloms 
kohtaavat. Järvi on aina ollut matala 
ja sen koko vaihteli tulvista riip-
puen. Perimätiedon mukaan kalaa 
on noussut. Järvessä on uitu, vaik-
kakin humuksen seurauksena vesi ei 
ole koskaan ollut erityisen kirkasta.

Järvi kuivattiin 1950-luvulla 
moottoritien rakennustöiden yhte-
ydessä. Sen jälkeen järvi on tehnyt 

lähellä Kirkkojärven rantaa. Läh-
teen paikka on nyttemmin aidattu. 
Ohessa on kylpylän alueen suunni-
telma vuodelta 1780. 

Kirkkojärven asuinalue 
rakennetaan 1970 ja 
80-luvuilla
Kirkkojärven asuinalue kasvoi ny-
kyiseen muotoonsa 1978-1984. 
Asuinalue rakennettiin saviselle 
peltomaalle. Talot on paalutettu, 
katuja ei, joten vanha merenpohja 
on muistuttanut olemassaolostaan.

Vuosituhannen alussa 
satsauksia julkisiin 
palveluihin
Vuosituhannen vaihteen jälkeen 
Kirkkojärvellä alkoi toinen ra-
kennusaalto. Alkuun rakennettiin 
Kuninkaantien lukio ja Keski-Es-

paluun säännöllisesti, etenkin ke-
vät- ja syystulvien aikaan. Likimain 
ympäri vuoden aivan Kasavuoden 
vieressä on pieni lampi. Kyseessä 
on historiallisen Kirkkojärven syvin 
kohta, ja siis samainen vanhoissa 
kartoissa näkyvä Kirkkojärvi. Kirk-
kojärvi on aina tulvinut, joten sen 
rannoilla ei ollut juurikaan asutusta.

Espoon keskuksen lähistöllä si-
jaitsi muutamia asuinalueita sekä 
viisi kantatilaa, joiden historia 
ulottuu vuosisatojen taakse. Nämä 
viisi kantatilaa olivat Kirsti, Dahl, 
Doms, Suna ja Jofs.

Edellämainituista Dahlin tila si-
jaitsi Kirkkojärven urheilupuiston 
viereisellä mäellä. Mäellä on edel-
leen tilan uusi, kaiketi 1940-luvulla 
rakennettu uusi päärakennus. 

Terveyskylpylä
Espoo alkoi kasvaa 1700-luvulla 
Sveaborgin rakennustöiden alka-
essa, ja kasvu jatkui 1800-luvulla 
Helsingin pääkaupunkiseudun ase-
man myötä. Näinä aikoina Kirkko-
järvellä toimi myös terveyskylpylä. 
Se sijaitsi joen eteläpuolella, nykyi-
sen Kuninkaantien lukion tienoilla, 

Espoon kirkko postikortissa
1900 luvun alussa.

Lagstad hembygdsgård

Lagstad hembygdsgård sijaitsee Espoon tuomiokirkon eteläpuolella. 
Kuva: Tommi Heinonen
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Kapearaiteinen rautatie Espoossa 1915–1917

Linnoitustyöt pääkaupun- 
kiseudun ympäristössä
Ensimmäisen maailmansodan ai-
kana Venäjän valtio teetätti Hel-
singin ympäristössä linnoitustöitä. 
Venäläisten tarkoituksena oli saada 
Helsingin ympärille vahva maa- ja 
merilinnoitusjärjestelmä, joka olisi 
toiminut myös Pietarin ulkopuolus-
tuksena.

Suurisuuntaiset rakennustyöt 
aloitettiin vuonna 1914. Merilinnoi-
tus valmistui vuoden 1915 keväällä. 
Maalinnoitustyöt jatkuivat ja siirtyi-
vät vielä samana vuonna myös Es-
poon puolelle. Rakentaminen jatkui 
aina 15.3.1917 tapahtuneeseen Ve-
näjän vallankumoukseen saakka.

Linnoitustyöt vaativat paljon työ-
voimaa. Aluksi töissä oli melkein 
yksinomaan paikallista väestöä sekä 
venäläisiä sotilaita ja työläisiä. Pel-
kästään Uudenmaan läänistä töissä 
oli 3000 miestä. Sekään ei riittänyt 
vaan venäläiset toivat Suomeen 
työn vauhdittamiseksi lisää väkeä 
ja ensimmäiset 2100 vierastyöläistä 
saapuivat elokuussa 1916. Kiinalai-
sia mainitaan olleen kaiken kaikki-
aan 3000. 

Hakkuualueet  
Pohjois-Espoossa
Linnoitustöihin ja myös Venäjän 
armeijan muihin sotatarpeisiin 
tarvittiin paljon puutavaraa. Tästä 
syystä Helsingin lähikunnissa, myös 
Espoossa, tehtiin laajoja metsien 
avohakkuita. Painopisteinä olivat 
maalaiskunnan pohjoisosat ja mm. 
Nuuksion seutu. Hakkuut voidaan 
jakaa neljään suurempaan erilliseen 
alueeseen: Bemböle-Oittaa, Nuuk-
sio-Gumböle, Rödskog-Träskända 
ja Espoonkartano-Kauklahti.

Hakkuut tehtiin linjamuotoisina 
avohakkuina. Hakkuulinjalle saatet-
tiin jättää jokunen puu pystyyn sie-
menpuuksi ja muuten alue raivattiin 
puhtaaksi. Leveydeltään linjat olivat 
viidestäkymmenestä aina kahteen-
sataan metriin. Nämä lienevät olleet 

Rautatie ei kuitenkaan mennyt 
Espoon asemalle asti vaan tukit 
koottiin hieman asemalta pohjoi-
seen Lagstadin pellolla sijainneen 
Lagstadin riihen luokse. Sinne rata 
päättyi ja siellä puutavara varastoi-
tiin isoihin kasoihin odottamaan 
junakuljetusta eteenpäin.

Koska rata rakennettiin nopeasti 
ja todennäköisesti talvella suoraan 
kovalle maalle – lumi vain lykättiin 
syrjään ja kiskot pantiin maahan – 
se oli oikeata ”ryssäntyötä”.

Rautatiellä oli käytössä aluksi 

ensimmäisiä laajamittaisia avohak-
kuita Suomessa.

Kapearaiteinen rata 
puutavaran kuljetuksiin
Venäläiset rakensivat hakatun puu-
tavaran kuljetuksia varten neljä ka-
pearaiteista metsärataa Helsingin 
seudulle. Niistä kaksi oli Helsin-
gissä ja kaksi Espoossa. Rata raken-
nettiin pikaisesti ja se oli käytössä 
vain parisen vuotta. Vanhoista kar-
toista ei ole löydetty minkäänlaisia 
merkintöjä radasta. Ehkä se kat-
sottiin sotasalaisuudeksi, jonka ole-
massaoloa ei saanut näkyä kartalla. 
Myöskään rataa koskevia valokuvia 
ei ole löytynyt.

Kapearaiteisen radan alku oli 
Espoon entisen rautatieaseman 
kohdalla pääradan pohjoispuolella 
nykyisen Kirkkojärventien tuntu-
massa, mistä rata lähti kohti Poh-
jois-Espoota. Ylitettyään Espoon-
joen rata kulki aivan kirkon vieritse 
hautausmaan reunaa. Lövkullan 
(Lehtimäen) kohdalla rata erkani: 
itäinen haara kulki Bodomjärven 
suuntaan ja läntinen Gumbölen 
kautta Nuuksion suuntaan. 

Lövkullan pellolla (Lövkullaåker) 
sijainneen vaihteen jälkeen radan 
läntinen haara kulki ensin Pappilan-
pellolla (Prästgårdsåker), laaksossa 
ohi Gumbölen alakoulun Bolåke-
riin ja kivisillan yli Gumbölen kar-
tanon talleille. Kartanon pihamaan 
ohi rata jatkoi luoteeseen puron yli 
Emilsbergin alapuolella seuraten 
puron reunaa ja sitten piennarta 
pitkin entisen Nupurin kaupan ala-
puolelle ja siitä tienviertä ja pellon 
reunaa pitkin Nupurin kartanolle. 
Radan päätepiste sijaitsi Nupurin 
kartanosta noin 400 metriä kaak-
koon, entisen Espoo-Nuuksio ky-
lätien, nykyisen Vanhantien ja Nu-
purinkalliontien risteyksessä. Sinne 
kiinalaiset hevosmiehet kuljettivat 
puutavaran Nuuksion seudun hak-
kuumailta ja sieltä puut lastattiin 
vaunuihin ja ajettiin Espoon ase-
malle.

kaksi höyryveturia, mutta niiden 
käyttö jäi lyhytaikaiseksi. Rata ei 
kestänyt veturia ja raskaasti las-
tattuja vaunuja, vaan ne suistuivat 
usein radalta. Toista veturia käy-
tettiin Espoon aseman ratapihalla 
kuormaus- ja siirtotehtävissä, mutta 
jo parin kuukauden käytön jälkeen 
se sai konevian ja jäi seisomaan 
sinne korjaamatta. Toinen veturi 
ajoi heti alussa nurin Lövkullan 
vaihteen kohdalla ja kaatui kyljel-
leen pellolle. Veturi kaatui myös 
Träskändan kartanon lähellä radan 

pettäessä. Näiden tapahtumien jäl-
keen vaunujen vetäjiksi tulivatkin 
hevoset.

Ns. rullavaunut olivat suhteel-
lisen pienikokoisia, vain 2,5 met-
riä pitkiä ja 1,5 metriä leveitä, ja 
niissä oli neljä n. 50 cm korkuista 
pyörää. Vaunuissa oli oltava jarrut, 
sillä muuten hevoset eivät olisi eh-
tineet alamäessä alta pois. Vaunujen 
edessä oli seisomatila kuljettajalle 
sekä pystytangon varassa oleva pie-
nehkö käsipyörä jarrujen (”paaki-
jarru”) ohjausta varten.

Radan myöhemmät 
vaiheet
Espoon kapearaiteinen kenttä-
rata purettiin 1920-luvun alussa ja 
kuljetettiin Espoon asemalle. Osa 
radasta vietiin Venäjälle. Loput pa-
lautettiin alkuperäisomistajalleen 
Espoon turvetehtaalle Kiloon.

Viimeisiä kiinalaisrautatien muis-
toja olivat Espoonjoen rautatie-
sillan puurakenteiden jäännökset, 
jotka näkyivät vielä 1980-luvulla 
nykyisen Kirkkokadun maantiesil-
lan kohdalla.

Seija Lohikoski

Tänä vuonna käyttöön otettavasta Espoon maan- 
alaisesta rautatiestä eli metrosta puhutaan paljon.  
Harva kuitenkin tietää, että kyseessä on jo kolmas 
rautatie Espoossa.

Espoon radat Leppävaarassa, Kalajärvellä, Haltiassa ja Oittaalla.  
Uusi tulossa Kirkkojärvelle
1. Asenna ilmainen MOBO-sovellus puhelimeesi. Laitteessa pitää olla 

QR-koodin lukemiseen tarkoitettu ohjelma, esimerkiksi QuickMark 
(Android).

2. Valitse kartan nimi ja odota kunnes kartta on latautunut puhelimeesi. 
Käytä sovelluksen kompassia ja karttaa löytääksesi rastit. Voit kiertää 
rastit haluamassasi järjestyksessä ja käydä niin monella rastilla kuin ha-
luat. Älä mene tonteiksi merkityille alueille (oliivinvihreä väri kartalla) tai 
pelloille.

3. Leimatessasi rastilla valitse sovelluksesta ”Leimaa” -painike ja ota kuva 
QR-koodista. Onnistunut leimaustieto siirtyy automaattisesti MOBOn 
verkkosivulle. Suunnistettuasi voit antaa palautetta radan lisätiedot/pa-
laute -näkymässä ja omia leimauksia voi tutkia puhelimesta My MOBO-
sivulta tai sovelluksen verkkosivuilta mobo.osport.ee.

UIMA-ALTAAT    POREALTAAT    SUIHKULÄHTEET    VESIAIHEET

www.allastekniikka.fi

Soita tai jätä yhteydenottopyyntö!

0400-998190/Hannu Dahlgren

0400-998195/Henri Dahlgren

allastekniikka@allastekniikka.fi

Kilonkallio 5A, 02610 Espoo

Myynti, Suunnittelu, Asennus, Huolto, Kuntokartoitukset, Allastarvikkeet ja Kemikaalit

KESÄ LÄHESTYY!

TILAA ALTAASI HUOLTO JA

KEMIKAALIT NYT!

Suunnistusta älykännykällä
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Vuodesta 1986 Suomen ja Sri 
Lankan lionit ovat tehneet 
yhteistyötä auttaessaan va-

rattomia lapsia heidän koulutukses-
saan. Kuluneiden vuosien aikana 
yli 2 300 lasta on saanut oman 
kumminsa Suomesta. Tällä het-
kellä kummilapsia on noin 1 100. 
Ohjelmasta on poistunut koulunsa 
ja opiskelunsa päättäneinä lääkä-
reitä, insinöörejä, opettajia ja suuri 
joukko erilaisten ammattien har-
joittajia.

Kummilapseksi hyväksytään 
5-12 -vuotias tyttö tai poika, jonka 
koulumenestys on lupaava. Yleensä 
nämä lapset ovat isästään orpoja ja 
perheen toimeentulo on niukka. 
Perheen kuukausitulot saattavat 
olla vain 10–40 euroa.

Sri Lankalaiset lionsklubit (25) 
täyttävät lapsesta hakemuskaavak-
keen, jonka vahvistaa tämän pro-
jektin koordinaattori Sri Lankassa. 
Hakemukset lähetetään Suomeen 
yhdyshenkilölle.

Maksut
Kummit maksavat koulutusrahansa 
kerran vuodessa Suomessa olevalle 
Suomen Lions-liiton Kummitilille. 
Sieltä maksut lähetetään yhteisenä 
pankkisiirtona Sri Lankalaisille 
lionsklubeille kummilasten eritysti-
leille, joilta klubien koordinaattorit 

ja rahastonhoitajat maksavat kuu-
kausittain lasten koulutusavustuk-
set.

Peruskoulun koululaisille mak-
setaan kuukausittain 10 euroa vas-
taava summa maan valuutassa (ru-
pee). Lukiolaiselle summa on 15 
euroa ja yliopistossa opiskelevalle 
30 euroa.

Nämä suomalaisittain vaatimat-
tomat summat takaavat, että lap-
selle voidaan hankkia pakollinen 
koulupuku, koulutarvikkeita ja ra-
vitsevaa ruokaa, tarvittaessa myös 
lääkkeitä yms.

Kummilapsitoiminnan hallinnol-
linen työ tehdään vapaaehtoisena 
lionstyönä ja niinpä kummin mak-
sama koulutusavustus siirretään 
lyhentämättömänä kummilapselle.

Väistämättömien pankki-, pos-
titus-, valokuvaus-, ym. kulujen 
kattamiseksi kummeilta peritään 
10 euroa vuodessa.

Toiminta tarkastetaan
Suomen kummilapsityöryhmä te-
kee vuosittain omalla kustannuk-
sellaan tarkastusmatkan Sri Lan-
kaan. Matkan aikana tarkastetaan 
kaikkien klubien kummilapsitilit ja 
maksutapahtumat ja vastaanote-
taan kummeille lähetettävät kuitit.

Matkan aikana klubien järjestä-
missä lastenjuhlissa tavataan lähes 

kaikki kummilapset. Juhlissa on las-
ten valmistamaa ohjelmaa, heidät 
haastatellaan yksitellen ja he luo-
vuttavat vuosiraporttinsa ja mah-
dollisen kirjelähetyksen kummil-
leen. Lapset valokuvataan ja heille 
annetaan koulutarvikkeita sisältävä 
lahjakassi.

Kummit
Suurin osa tukijoista on lions-klu-
beja, mutta paljon on myös yksit-
täisiä klubien jäseniä, siis henkilö-
kohtaisia kummeja. 

Kummilasten tapaaminen
Kummilasten tapaamisessa on 
kaksi tärkeätä asiaa: 

1) kummilasten koulunkäynti, 
joka tarkistetaan joka vuosi Sri 
Lankalaisten lionien kanssa ja 

2) kummilasten henkilökohtai-
nen tapaaminen.

Sri Lankaan järjestetään matkoja 
vuosittain tapaamaan kummilapsia. 
Matkat järjestetään yleensä tammi 
– helmikuussa. Silloin Sri Lankalai-
set klubit järjestävät lastenjuhlia ja 
niihin kutsutaan myös suomalaiset 

kummit. Siinä yhteydessä tavataan 
kaikki lapset ja saadaan selvitys 
heidän koulunkäynnistä ja perheen 
tilanteesta. Jos selviää, että lapsi ei 
käy enää koulua, silloin tukimaksut 
lopetetaan. Tällaisia tapauksia on 
ollut erittäin harvoin.

Uusia kummilapsia otetaan lisää 
joka vuosi. Silloin tarvitaan lisää 
myös uusia kummeja. Jos asia kiin-
nostaa, otathan yhteyttä.

Aulis Eskola
puh. 0400 405 768

Suomen Muuttolaatikko Oy
Hämeentie 155 , Helsinki

Mikä Nenäpäivä on? 
Nenäpäivä kerää varoja maailman 
köyhimmissä oloissa elävien lasten 
hyväksi ja yllyttää suomalaisia haus-
kaan varainkeräykseen. Nenäpäivä 
järjestetään kerran vuodessa loka-

marraskuun aikana. Neljän viikon 
kampanja huipentuu Yle TV2:n 
Nenäpäivä-show’hun, jossa mukana 
on Suomen nimekkäimpiä esiintyjiä. 

Mihin Nenäpäivän 
keräystuotto käytetään?
Nenäpäivä 2016 keräsi 2,16 miljoo-
naa euroa. Keräystuotto käytetään 
lasten auttamiseen Afrikassa, Etelä-
Aasiassa sekä Väli- ja Etelä-Ameri-
kassa. 

Suomalaisten avulla tuhannet 
lapset pääsevät kouluun, saavat 
suojaa hiv-tartunnalta tai nukkuvat 

yönsä turvassa malariaverkon alla. 
Tuotolla vahvistetaan myös perhei-
den, yhteisöjen sekä terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämistä. 

Kuka Nenäpäivän 
järjestää? 
Nenäpäivä-kampanjan jär jestää 
Nenäpäivä-säätiö, tuttavallisemmin 
Nenätoimisto, joka toimii kampan-
jatoimistona yhdeksälle järjestölle. 
Nenäpäivä-säätiön ovat vuonna 
2004 perustaneet Suomen UNI-
CEF, Suomen Punainen Risti ja 
Kirkon Ulkomaanapu yhdessä Ylen 

kanssa. Yleisradio tukee 
Nenäpäivää ohjelmatoi-
minnallaan.

Lipaskeräys
LC Espoo/Keskuksen Nenäpäivä-
kerääjät olivat jälleen kauppakeskus 
Entressen käytävillä keräyslippai-
den kanssa. Päivän keräystulos oli 
hieman yli 600 euroa. Kiitos kai-
kille lahjoittajille, tavataan taas mar-
raskuussa. 

Kummilapset odottavat 
kummiensa tapaamista.

Neniä oli jälleen liikkeellä Nenäpäivänä

Klubin presidentti 
Martti Miettinen johti 

keräystämme nenä punaisena.

Nenäpäivää ohjelmatoi-

Kummilapset Sri Lankassa



Minigolfrata on palvellut asukkaita jo 25 vuotta
Minigolfrata Kirkkojärvellä avaa taas ovensa 7.5.2017 
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Kirkkojärvellä on toiminut 
Espoon keskuksen lionsien 
perustama ja ylläpitämä mi-

nigolfrata vuodesta 1993. Rata si-
jaitsee tutulla paikalla Kirkkojärven 
koulun, Kuninkaantien lukion ja 
Kaivomestarin uimahallin naapu-
rissa. Virallinen osoite on Kaivo-
mestarinniitty 8. 

Rata on perinteisesti avattu äi-
tienpäiväviikonloppuna, mutta tänä 
vuonna Lions Lystit 7.5.2017 avaa-
vat kauden jo viikkoa aikaisemmin. 
Perinteet jatkuvat toki seuraavana 
viikonloppuna, jolloin äitienpäi-
vän kunniaksi äidit saavat pelata 
ilmaiseksi ja lisäksi jokaiselle äidille 
jaetaan ruusu pelikierroksen pää-
tyttyä. 

Viime vuoden tapaan radan 
päivystyksestä huolehtivat nuoret 
arkisin ja tutut lionsveljet viikon-
loppuisin ja pyhäpäivisin. Tämän 
on mahdollistanut paikkakunnan 
nuorten palkkaaminen Espoon 
kaupungin kesäseteleillä.

Rata koostuu 18 erilaisesta peli-
väylästä täyttäen viralliset kilpailu-
vaatimukset ja näin ollen se on hy-
vin kilpailukykyinen pääkaupunki-
seudun muiden ratojen kanssa. Ra-
dan päivystyksestä ja kunnossapi-
dosta vastaavat vapaaehtoisvoimin 
ja korvauksetta Espoon Keskuksen 
lionsit. Minigolfradan tuotto käyte-
tään lyhentämättömänä LC Espoo 
Keskuksen avustuskohteisiin, mm.:
• nuorisovaihto ja nuorisoleirit
• vanhukset
• vammaiset
• stipendit alueen kouluihin 
• avustukset yksityisille henkilöille 

ja perheille 
Minigolf  on mukava kesäinen 

ajanviete alueen asukkaiden, niin 
lasten, nuorten kuin varttuneiden-
kin keskuudessa. Kynnys tulla pe-
laamaan on matala ja tämän huo-
maa myös radalla. Monet lapset ja 
nuoret odottavat jo malttamatto-
mina portin takana ennen radan 
avaamista. Pelaajia oli yhteensä 
noin 2 500 viime kesäkaudella. 

Rata on avoinna

• arkisin klo 17.00 - 21.00 
• viikonloppuisin klo 13.00 - 

21.00
Rata on auki elokuun loppuun asti. 

Pelilippujen hinnat
Aikuisen yhden pelin hinta on 5,00 
euroa ja lasten lipun hinta on 3,00 
euroa. Voit myös ostaa 10-pelin 
sarjalipun, jolloin yhden pelin hinta 
tulee edullisemmaksi. Radalla toi-
mii myös kioski, josta voi ostaa vir-
vokkeita. 

Myös tänä kesänä radalla on 
erilaisia tapahtumia, kuten perin-
teinen firmaturnaus keskiviikkona 
14.6.2017. Lions-lystejä vietetään 
sunnuntaina 7.5.2017 Kirkkojärven 
koululla ja radalla. Näistä löytyy 
tarkempaa tietoa muualla lehdessä. 

Otamme mielellämme vastaan 
koululuokkia ja työporukoita pelaa-
maan ja nauttimaan pienestä kisai-

lusta. Voit siis järjestää koululuok-
kasi liikuntatunnin tai työpaikkasi 
virkistyspäivän minigolf-teemalla. 
Sopimuksesta voimme olla auki 
normaalin aukioloajan ulkopuo-
lella.

Käy tutustumassa klubin koti-
sivuihin osoitteessa www.lc-espoo-
keskus.fi. Sivustolla on tietoa ra-
dasta ja aukioloajoista. 

Suunnitelmissa ollut Frisbeegolf-
radan rakentaminen minigolfradan 
läheisyyteen odottaa Espoon kau-
pungilta tarvittavia lupia.

Minigolf  on mukava peli – tule 
mukaan pelaamaan! Toivotamme 
alueen asukkaat lämpimästi terve-
tulleiksi radalle taas toukokuussa 
2017!

 Lions Club/Espoo keskus 
Ratatoimikunta

Ilpo Lintula 

Pelisäännöt 

Pelimaksu oikeuttaa yhteen pelikierrokseen per henkilö. Peliväli-
neet on tarkoitettu ainoastaan radoilla pelaamiseen. Vältä radalla 
kävelyä, älä astu tai seiso valkoisella reunalla.

 Aloita pelaaminen radalta 1 (mikäli on ruuhkaa radoilla, voit 
aloittaa muualtakin)

 Pidä mailasta kiinni kaksin käsin ja lyö palloa mailan lapaosalla. 
 Yhtä rataa kohden saat käyttää kuusi lyöntiä. Jos pallo ei mene 

reikään kuudella lyönnillä, merkataan tulokseksi seitsemän.
 Kun pallo ylittää radalla olevan punaisen rajalinjan, saat jatkaa 

peliä pallon pysähtymispaikasta. Muussa tapauksessa palaat aloi-
tuspisteeseen.

 Joillakin radoilla olevien esteiden oheen on merkattu keltaisella 
ns. siirtolinjat, joille saakka saat siirtää palloa radan suuntaisesti 
poispäin esteestä.

 Lyöntiä varten voit astua radalle.
 Jokaisen radan vieressä on lyhyt selostetaulu, jossa on radan nimi 

ja faktaa radan luonteesta. 
 Kun tulet radalle 18 ja saat pallon reikään, olet kiertänyt radan.
 Palauta maila ja kirjoitusalusta ratatoimistoon. 

Golfpäivä Golfpäivä 
Äideille

Espoon keskuksen Kirkkojärveltä löydät Lions Club Espoo/
Keskuksen ylläpitämän 18 –reikäisen minigolfradan,

Kaivomestarinkadun päästä, Kuninkaantien uimahallin takaa.

Lisätietoja: www.lc-espookeskus.fi / puh. 0400-851 466

Peliliput: -aikuiset 5,00€ / lapset(alle13v.) 3,00€
Kioskista: -virvokkeita, jäätelöä, makeisia

Etu Äideille voimassa Äitienpäivänä 14.5.2017

MYYNTI - HUOLTO
- VARAOSAT

HUOLTO - VARAOSAT

SERVICE

www.konepalvelu.com

Lohja Hakamäenkuja 2, 
p. 019 312 500. Avoinna: ark. 8-17

Espoo Fallåker 3, p. 09 512 4125
Avoinna: ark. 8-17, la 10-14

TOIMIVAT KONEET 
METSÄN- JA 

PUUTARHANHOITOON 




